
O Executivo decidiu apresentar a última proposta com fim de cessar a greve. O Go-
verno se comprometeu, não só com os servidores da educação, como também, com 
todos os outros, a conceder o aumento salarial para todos os servidores, tão longo o 
Estado volte a ficar abaixo dos 49% de limite de gastos.     Página - 3

IMPASSE

Mauro Mendes dá ultimato em 
grevistas e pede volta às aulas

PRIMEIRO SORTEIO

Campanha
para trazer
elefanta
de circo
O Santuário de Elefantes 
Brasil começou uma cam-
panha para trazer a elefanta 
Ramba, que vive atualmen-
te no Chile, para morar no 
santuário, localizado em 
Chapada dos Guimarães. A 
elefanta asiática, de cerca de 
52 anos, terá um novo lar no 
Brasil.                                   Página  - 7

O primeiro sorteio mensal da Nota MT vai contar com a participação de 45,7 mil ci-
dadãos mato-grossenses. Eles vão concorrer a mil prêmios de R$ 500 e cinco de R$ 
10 mil, que serão sorteados nesta quinta.                Página -8

45 MIL CONSUMIDORES CONCORRENDO

CRUZEIRO
Política,
finanças
e fase de
medalhões

Mais de três anos de 
trabalho, e o técnico Mano 
Menezes vive seu pior momen-
to no Cruzeiro. Colocou o cargo 
à disposição, mas recebeu um 
voto de confiança da diretoria. 
O trabalho não vem surtindo 
efeito. Porém, a fase não é ape-
nas explicada pelo insucesso 
recente do treinador.
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As recorrentemente belicosas declara-
ções do Presidente Bolsonaro não trazem 
surpresas

Tem que ser na hora?
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mandou mensagem e a pessoa não res-
pondeu, muito provavelmente ela, por 
algum motivo, não vai falar com você 
naquele momento. Se o assunto for re-
almente importante, ligue. Uma chama-
da dificilmente será ignorada, a menos 
que, de fato, o camarada não quiser falar 

com você, o que, evidentemente, 
é um direito da pessoa.

As ferramentas de comunica-
ção modernas devem ser utiliza-
das como um complemento, uma 
facilidade, e não como uma for-
ma de “infernizar” a vida dos ou-
tros exigindo atenção imediata.

Imagine sempre que você fi-
car chamando seu contato de 

forma repetitiva pode fazer, inclusive, 
que o mesmo se incomode e deixe de 
responder por algum temo ou mesmo 
venha a te bloquear. O melhor a se fazer 
é ser “tranquilo”.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Encerrado o recesso de julho, os ministros do Su-
premo Tribunal Federal aproveitaram a volta ao trabalho 
para fazer uma esmagadora demonstração de seu poder. 
Em sua primeira sessão plenária, na última quinta (1º), 
deram um duro recado ao governo Jair Bolsonaro (PSL) 
em meio a uma discussão sobre tentativa de mudança 
da competência para demarcações de terras indígenas.

Coube ao decano do tribunal, ministro Celso de 
Mello, transmitir a mensagem, acusando o presidente 
da República de transgredir o princípio da separação 
dos Poderes ao reeditar uma medida que já fora rejeita-
da pelo Congresso.

Em outro movimento, o ministro Alexandre de 
Moraes mandou suspender investigações da Receita 
Federal que atingiram mais de uma centena de contri-
buintes, incluindo dois integrantes do Supremo.

O ministro também ordenou o afastamento de 
dois auditores fiscais acusados de violar o sigilo dos in-
vestigados e cometer outras infrações de caráter admi-
nistrativo. No fim da tarde, o ministro Luiz Fux mandou 
a Polícia Federal preservar as provas obtidas nas investi-
gações sobre ataques de hackers a telefones celulares de 
autoridades.

Fux determinou que sejam enviadas ao seu gabi-
nete cópias do inquérito e de todo o material obtido até 
agora pela polícia, incluindo as mensagens vazadas de 
procuradores da Operação Lava Jato. O ministro tomou 
a decisão como relator de ação movida pelo PDT para 
evitar que provas colhidas pelos investigadores sejam 
destruídas como sugeriu o ministro da Justiça, Sergio 
Moro.

À noite, em novo despacho, Alexandre de Moraes 
ordenou que a Polícia Federal também enviasse cópias 
do inquérito e das mensagens para o seu gabinete, e fi-
xou um prazo de 48 horas. Moraes atuou na condição 
de relator de um inquérito sigiloso aberto pelo STF em 
março para investigar notícias falsas e ameaças a seus 
integrantes —e aproveitou para prorrogá-lo por mais 
180 dias.

O efeito prático da desconcertante sequência de 
decisões foi transferir da primeira instância da Justiça 
Federal para o STF o controle sobre o andamento das 
investigações sobre as mensagens vazadas.

Mas elas também serviram para expor as divisões 
existentes no tribunal, em grande parte um reflexo das 
divergências entre os ministros sobre a atuação da Lava 
Jato. Alguns integrantes, como Fux, aparecem nos diálo-
gos obtidos pelo The Intercept Brasil como aliados dos 
procuradores. Outros, como o presidente da corte, Dias 
Toffoli, estiveram na mira dos investigadores.

Caberá ao tribunal encontrar o caminho para evi-
tar que interesses pessoais se sobreponham à sua missão 
principal de guardião das regras do jogo democrático.

Editorial

Exibição de força

Ranking dos Políticos - Facebook

perfumarias que adora e às brigas com 
jornalistas deixando a nação seguir 
seu rumo. Noto que o apoio da mídia 

ao governo que nunca foi bom está caindo: 
dos quatro jornais e sites mais importantes 
do país, no começo do governo, um se mos-
trava mais a esquerda, outro razoavelmente 
moderado e dois com claras manifestações 
direitistas.

Entretanto agora mesmo os mais à di-
reita não conseguem deixar de noticiar as 
declarações tresloucadas do Presidente, 
como no caso do episódio recente com o 
presidente da OAB. Este último entrevero 
estourou por conta da obsessão do Capitão 
Bolsonaro em ligar o atentado que sofreu a 
algum partido de esquerda, mesmo depois 
da conclusão da Polícia Federal e da Justi-
ça de que foi uma ação solitária de um débil 
mental. Mas ele encasquetou, como dizia 
minha mãe, aí não tem mais jeito. (encas-
quetar é botar na cabeça como se faz com 
um casquete ou boné).

Não há nenhuma estratégia política em 
suas declarações, como ele mesmo diz. É o 
voluntarismo que dita seus atos. Se ele pen-
sasse um segundo antes de falar não teria 
ressuscitado os cadáveres da ditadura que 
voltaram a povoar a mídia e animar a es-
querda, doidos para reabrir feridas antigas.

É melhor nos acostumarmos com ele, 
pois controlar sua verborragia é impossí-
vel. Mas podemos deixá-lo brigando com 
a imprensa e tentando suplantar o PT em 
vulgaridade e grosseria enquanto a turma 
sensata que compõe o núcleo econômico 
do governo toca o país. Aliás, o mercado 
cada dia, felizmente, dá menos atenção aos 
destemperos do Presidente.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Ressuscitando 
cadáveres

À PREFEITURA
O deputado federal Nelson Barbudo, can-

didato à Câmara Federal mais votado em 
MT, deve ser a grande aposta do PSL para 
disputar a Prefeitura de Cuiabá em 2020. 
Seu nome foi citado pelo presidente nacio-
nal do partido, Luciano Bivar, em entrevis-
ta à Revista Época, no início deste mês. A 
ideia é aproveitar a “onda de popularidade” 
do presidente Jair Bolsonaro para entrar nas 
disputas municipais em cidades médias e 
grandes no próximo ano. A meta, segundo 
ele, é lançar candidaturas próprias a prefei-
to em todas as cidades com mais de 100 mil 
habitantes.

MOVIMENTO ILEGAL
Além da possibilidade de demissão do 

serviço público, os profissionais da Educação 
- em greve há mais de dois meses – correm o 
risco de responderam a ação penal. Isto por-
que o movimento da categoria foi declarado 
ilegal no último dia 30, por decisão da desem-
bargadora Maria Erotides Kneip, do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso. Segundo o procu-
rador do Estado Alexandre Apolonio Callejas, 
a partir do momento em que a decisão do TJ-
-MT passou a vigorar, os servidores grevistas 
passaram a ter o dever de voltar imediata-
mente às atividades.

MAU EXEMPLO
Uma viatura do Sistema Penitenciário 

deu, no domingo (4), um exemplo do que ne-
nhum cidadão deve fazer. Ainda mais em se 
tratando de um servidor público. Na Rodovia 
MT-251, de Chapada para Cuiabá, o motorista 
desrespeitou solenemente a lei de trânsito e 
ultrapassou, mais de uma vez, em local proi-
bido. Pior: colocou em risco a vida de outras 
pessoas. É o tipo de situação lamentável, que 
não deveria acontecer mais em nosso país.

Algumas pessoas se incomodam muito com chamados 
persistentes de seus contatos em comunicadores ins-
tantâneos, e acabam deixando para responder essas 
pessoas após dar atenção à todas as que não apresen-
tam esse comportamento. Não seja “chato”, isso pode, 
ao invés de ajudar, fazer com que você fique ainda 
mais na “geladeira”.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

As recorrentemente belicosas declara-
ções do Presidente Bolsonaro não trazem 
surpresas.  Aliás, foram essas caracterís-
ticas – destempero, voluntarismo, agressi-
vidade – que o fizeram conhecido no país 
inteiro e o puseram no pedestal dos heróis.

É bom reconhecer que o Presidente 
nunca enganou o eleitorado. Os que o en-
deusam, e os que ajudaram a elegê-lo, por 
ser um mal menor, sabiam muito bem 
de suas ideias políticas e de seus desati-
nos verbais, como no caso dos quilombo-
las, dos homossexuais e da preservação 
ambiental. Tal qual o Trump, presidente 
americano, ele mostrou-se sempre como 
realmente é. Essa semelhança entre eles 
de alguma forma tem aproximado os dois 
países para desespero dos militantes do 
PT que tem horror ao Tio Sam.

Só que essa postura de “sincerão” que 
fala o que lhe dá na telha, pode ser inofen-
siva nos Estados Unidos onde a economia 
funciona a despeito do presidente, ou em 
campanha eleitoral aqui no Brasil, mas é 
um desastre na hora de governar, princi-
palmente em um presidencialismo de co-
alizão com mais de trinta partidos políti-
cos, como é o nosso caso.

Não acho que este governo vai fracas-
sar por conta da falta de jeito do Presidente 
porque, a despeito dele, alguns ministérios, 
talvez os que mais importam, funcionam 
bem como o da economia com Paulo Gue-
des, e o da agricultura, cuja ministra não 
entra em bola dividida. Também o merca-
do pouco a pouco vai desinteressando-se 
da verborragia presidencial e seguindo 
seu caminho.

Se tivermos sorte em pouco tempo o 
Presidente vai dedicar-se cada vez mais às 
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“O efeito prático foi transferir da primeira 
instância da Justiça Federal para o STF 
o controle sobre o andamento das inves-
tigações sobre as mensagens vazadas

“
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Os comunicadores instantâneos 
conseguiram, entre tantas coisas boas 
e ruins, algumas péssimas, como dei-
xar muita gente “chata”. Sim, isso mes-
mo: pessoas que não conseguem ter a 
educação de esperar um pouco quando 
mandam mensagens, querendo que a 
resposta seja ime-
diata, independen-
temente do horário 
e da situação.

Se o seu contato 
não respondeu na 
hora é bem prová-
vel que ele esteja 
ocupado em algu-
ma outra atividade. 
Pode ser que a pessoa não esteja disponí-
vel para comunicação eletrônica naquele 
momento, que esteja dirigindo, comendo, 
dormindo, estudando, trabalhando ou 
simplesmente sem vontade de olhar para 
a cara do comunicador.

Mesmo que a pessoa esteja online não 
significa que esteja disponível. Pode ser 
que esteja atendendo outra pessoa, falan-
do com outro contato ou simplesmente 
não queira te responder naquele exato 
momento.

Tente não ser chato, não ficar man-
dando uma infinidade de mensagens, 
não incomodar seus contatos. Se você 

Câmeras de segurança registraram o momento em que ladrões explodi-
ram uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta terça (6) 
no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. Três suspeitos foram presos e nenhum 
dinheiro foi levado do local. As imagens mostram a chegada de dois deles na 
agência. Um deles usa uma barra de ferro para abrir o caixa do terminal. O 
outro aciona o explosivo e os dois saem correndo da agência.



DIVULGAÇÃO

FELIZ DA VIDA...
Neurilan Fraga está sorrindo à toa. Ele 

tem lá as suas razões. Primeiro, carrega o pri-
vilégio de, pela primeira vez, responder pela 
presidência da AMM sem estar ocupando, ao 
mesmo tempo, o cargo de prefeito. A situação 
é inédita na história da entidade, que repre-
senta os chefes dos Executivos municipais. 
Também recebe da AMM um gordo salário de 
R$ 20 mil, coisa que jamais ocorreu antes. Eis 
que agora, a AMM, sob orientação do presi-
dente, fecha um contrato de R$ 240 mil com a 
JM Táxi Aéreo para atender Neurilan, dando 
a ele o privilégio de trocar o chão preto pelas 
nuvens. Assim, ele ganhará status, tempo e 
agilidade. O orçamento mensal da AMM gira 
em torno de R$ 1 milhão.

EM DEFESA DO LÍDER...
A vice-presidente da Assembleia, de-

putada Janaina Riva (MDB), afirmou que 
sem o trabalho do líder do Governo, Dilmar 
Dal’Bosco (DEM), o projeto de revisão dos 
incentivos fiscais e reforma tributária teria 
sido derrotado no Legislativo. O deputado 
saiu “chamuscado” no Governo por conta das 
concessões que teria feito aos setores que 
serão atingidos com diminuição de isenção 
fiscal. O Executivo chegou a analisar a possi-
bilidade de retirar ele da liderança. Para Ja-
naina, Dilmar foi “mal interpretado” a apenas 
atuou para viabilizar a aprovação da medida. 
O que ele tentou fazer, e que, em um primeiro 
momento foi mal interpretado pelo Palácio, 
foi criar uma razoabilidade.

SELMA CRITICA OAB/MT...
A senadora Selma Arruda (PSL) cri-

ticou duramente a postura da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-MT), no envol-
vimento das investigações da Grampolân-
dia Pantaneira. Para a parlamentar, a Or-
dem age em interesse próprio e fomenta 
a inversão de valores, na qual “mocinhos 
se tornam bandido”. As críticas foram fei-
tas na tribuna, na qual a juíza aposenta-
da pontua que as quadrilhas de colarinho 
branco têm estreita ligação com organiza-
ções criminosas violentas para executar o 
“serviço sujo” e que enquanto o Judiciário 
e quem investiga forem apontados como 
“vilões”, quem perde é o Brasil e os Bra-
sileiros.
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Em Assembleia Geral Sintep optou por ignorar Justiça 

Professores decidem manter greve 
e Governo faz sua última proposta
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Nem mesmo com a Justiça 
classificando como ilegal a 
greve dos professores, e ain-
da ameaçando com multa de 
R$ 150 mil para cada de não 
cumprimento da determina-
ção de volta das atividades, 
os representantes do Sintep/
MT decidiram que a parali-
sação vai continuar enquan-
to o Governo do Estado não 
apresentar uma proposta que 
agrade a categoria. A decisão 
do sindicato foi tomada em 
Assembleia Geral no último 
dia (5), que ocorreu em fren-
te ao Tribunal Regional do 
Trabalho, na capital.

Nem mesmo a possibilida-
de de demissão intimidou os 
professores que continuam 
irredutíveis na busca de seus 
direitos. 

“O que irá suspender a gre-
ve é uma proposta. Enquan-
to não houver uma proposta 
de pagamento da lei 510, o 
recado é que o Governo está 
perdendo o tempo. Ele tem 
que apresentar uma propos-
ta para, aí, sim, esta catego-
ria se reunir para discutir a 
possibilidade de suspensão 
da greve. Caso contrário, a 

greve continuará”, afirmou 
o presidente do Sintep/MT, 
Valdeir Pereira.

O sindicalista voltou a 
atacar o governador Mauro 
Mendes (DEM), dizendo que 
o responsável pela continui-
dade da greve é do chefe do 
Executivo, que “se nega” a 
dialogar com os professores 
e apresentar uma proposta. 
“Esta greve tem se arrasta-
do única e exclusivamente 
porque o Governo do Estado 
tem se negado a apresentar 
uma proposta. Tão rápido o 
Governo apresente uma pro-
posta à categoria, submete-
remos a uma análise e retor-
naremos às atividades”, disse.

PROPOSTA
DO EXECUTIVO
Também na tarde de se-

gunda-feira (5), o governa-
dor Mauro Mendes, recebeu 
um grupo de parlamenta-
res no Palácio Paiaguás, que 
buscavam fazer um meio de 
campo entre Governo e gre-
vistas.

Foi então que o Executivo 
decidiu apresentar a última 
proposta com fins de cessar a 
greve que está para comple-
tar 70 dias.

Alegando já ter estoura-

JUSTIÇA IGNORADA | Mesmo com ameaça da Justiça Sintep/MT mantém greve e Mendes dá ultimato nos grevistas
Foto: SINtEP/Mt
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EM SINOP

Cores dos prédios públicos só poderão 
ser alteradas após aprovação popular

CRESCENDO

Presidente diz que economia dá sinais de recuperação

HOSPITAL REGIONAL

Secretário de Saúde 
anuncia investimento 
robusto em Sorriso

Vereador propôs que cores só mudem com audiência pública 

Figueiredo quer modernização do Regional 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na volta do recesso par-
lamentar, a Câmara Munici-
pal de Sinop aprovou nesta 
semana, entre outros proje-
tos, Projeto de Lei encami-
nhado pelo Poder Executivo 
que evita com que futuras 
administrações troquem ao 
seu bel-prazer as cores dos 
prédios públicos municipais.

O vereador Ícaro Seve-
ro (PSDB), apresentou uma 
emenda ao Projeto de Lei 
original, para que seja possí-
vel a troca das cores dos pré-
dios públicos através de uma 
audiência pública.“O interes-
se da população precisa ser 
respeitado, por isso defendo 
a obrigatoriedade da reali-
zação de audiência pública 
no caso de discussão de um 
assunto como esse. Um ges-
tor não pode simplesmente 
mudar as cores dos prédios 
públicos de acordo com seu 
gosto pessoal. Isso implica 
em gastos do dinheiro públi-
co”, disse Ícaro.

AGÊNCIA 

BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem (6) que a 
economia está dando sinais 
de recuperação e reafirmou 
que está trabalhando para 
desburocratizar e facilitar a 
vida dos empresários brasi-
leiros. Bolsonaro falou hoje 
a empresário do setor auto-
motivo durante a abertura 
do 29º congresso da Fede-
ração Nacional de Distribui-
ção de Veículos Automotores 
(Fenabrave), em São Paulo. 
“A economia, como dá sinais 

DA REPORTAGEM

Durante visita ao muni-
cípio de Sorriso na próxima 
sexta-feira (9), o secretário 
de Estado de Saúde, Gilber-
to Figueiredo anunciará um 
plano de investimento com 
objetivo de modernizar o 
Hospital Regional.

Isso faz parte de um 
plano do Governo do Estado 
de modernizar todos os hos-
pitais que estão sob a tutela 
do Estado, a exemplo do que 
ocorreu recentemente com a 
nova Santa Casa de Cuiabá.

“Estamos em força ta-
refa para modernizar todos 
os hospitais. Já fizemos um 
diagnóstico e elaboramos 
projeto. Sexta vou estar em 
Sorriso, participando de vi-
sita junto com os deputados 
e anunciando investimentos 
robustos de modernização 
daquele hospital. Assim vai 
ser em todos”, afirmou Fi-
gueiredo.

Também nessa sexta-
-feira (9), a Comissão de Saú-
de, da Assembleia Legislativa 
continua sua ciranda de vi-
sitas aos hospitais públicos 
de Mato Grosso, agora tendo 
como local vistoriado o Hos-
pital Regional de Sorriso.

Segundo o presiden-
te da Comissão de Saúde, 
deputado estadual Paulo 
Araújo (PP), o objetivo das 
visitas técnicas é conhecer a 
realidade das unidades hos-
pitalares cuja gestão é de 
responsabilidade do estado, 
compilar os dados coletados 
e subsidiar os poderes cons-
tituídos na elaboração de 
políticas públicas de saúde. 
“O cronograma das visitas 
segue extenso, cumprindo a 
missão de não nos restringir-
mos apenas às reuniões ordi-
nárias da comissão”, afirmou 
Araújo.

Após a visita, os deputa-
dos que compõem a Comis-
são de Saúde participarão de 
uma audiência pública com 
o prefeito, secretários de 
saúde, vereadores e demais 
autoridades. A reunião ocor-
rerá às 14h30, no Centro de 
Eventos Ari José Riedi, loca-
lizado na av. Blumenau, no 
município. Paralelo à visita, 
a Comissão de Saúde terá 
reunião na Prefeitura Muni-
cipal de Sorriso, às 9h, para 
tratar da possibilidade de 
implantação do Centro de 
Hemodiálise, a pedido dos 
deputados Dr. João (MDB) e 
Xuxu Dal Molin (PSC).

A emenda apresenta-
da pelo parlamentar tucano 
deixa mais criteriosa a pos-
sibilidade de troca das cores 
em futuras gestões. Na ver-
são original diz que o gestor 
municipal poderia alterar as 
cores mediante “justificativa 
e/ou prévia aprovação em 
Audiência Pública”.

“Ou seja, da forma que 
estava, bastava o prefeito 
justificar o porquê da altera-
ção das cores. Com a emen-
da que apresentei, o gestor 
só poderá mudar as cores 
se a população aprovar isso 
numa audiência pública”, 
destacou o vereador. O Pro-
jeto determina que todos os 
prédios pertencentes ao Po-
der Público Municipal (Pre-
feitura, Secretarias, Autar-
quias, Escolas, Unidades de 
Saúde) sejam pintados com 
as principais cores do brasão 
do município e da bandei-
ra nacional: branco, verde 
e amarelo. Conforme des-
tacou Ícaro, a medida pode 
promover uma economia 
do dinheiro público. Para 

fortes de reação, devemos 
sim, em grande parte, ao Mi-
nistério da Economia, que 
temos a frente o nosso [mi-
nistro] Paulo Guedes. E dia 
após dia, ele vem mostran-
do ao Brasil que eu mudei 
também, que no passado eu 
era estatizante”, disse o pre-
sidente. 

“O homem evolui e eu 
venho aprendendo muito 
com as pessoas que tenho ao 
meu lado. A maior contri-
buição que podemos dar aos 
senhores é não interferir no 
seu trabalho, é tirar o Estado 
de cima de vocês, é acreditar 

do com 49% limite de gastos 
com pessoal, determinado 
pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal, o Governo se 
comprometeu, não só com 
os servidores da educação, 
como também, com todos os 
outros, a conceder o aumen-
to salarial para todos os ser-
vidores, tão longo o Estado 
volte a ficar abaixo dos 49% 
de limite de gasto.

“ Deste espaço fiscal, 75% 
será destinado à RGA para 
todos os servidores públicos 
e os 25% restantes para os 
reajustes já concedidos nas 
leis de carreira – que bene-
ficiariam os profissionais da 
Educação, Meio Ambiente e 
Fazenda. 

Para viabilizar a proposta, 
o limite de gastos será verifi-
cado anualmente sempre no 
último mês de maio de cada 
ano, com base na receita cor-
rente líquida do primeiro 
quadrimestre de cada ano. 
Havendo o espaço fiscal, será 
feito o cálculo com base na 
projeção estimada de recei-
ta e do impacto das conces-
sões da RGA e dos reajustes 
já previstos em lei para os 12 
meses seguintes”, diz trecho 
da proposta divulgada pelo 
Governo.

em vocês”, completou.
Entre as ações já reali-

zadas pelo seu governo para 
estimular a economia e atrair 
investimentos para o país, 
Bolsonaro destacou a edição 
da medida provisória (MP) 
da liberdade econômica, o 
projeto de lei que propõe 
mudanças para obtenção da 
habilitação para motoristas, 
a liberação de recursos do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) para 
os trabalhadores e a MP que 
garante a antecipação do pa-
gamento da metade do déci-
mo terceiro salário para os 

aposentados e pensionistas 
todos os anos. 

O presidente contou 
ainda que, assinou uma MP 
sobre a divulgação de docu-
mentos de empresas de capi-
tal aberto (com ações nego-
ciadas em bolsa de valores) 
que permite que os empre-
sários possam publicar seus 
balanços a custo zero em 
sites da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) ou no 
Diário Oficial da União. “As 
grandes empresas gastavam 
com jornais R$ 900 mil por 
ano. Vão deixar de gastar isso 
aí”.

o vereador, a partir do mo-
mento que as cores dos pré-
dios forem padronizadas, só 
será necessário adquirir tinta 
para novos prédios e para a 
manutenção dos já existen-
tes. “Sem a padronização 
das cores, o próximo pre-

feito poderia gastar milhões 
para pintar todos os prédios 
públicos de marrom, por 
exemplo, sem ser obrigado 
a apresentar qualquer justi-
ficativa plausível. Seria um 
gasto questionável”, exem-
plificou.
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TV  e Entretenimento

Whindersson Nunes se 
revolta com boatos de 
gravidez de Luisa Sonza

Whindersson Nunes ficou revoltado com os boa-
tos acerca de uma possível gravidez de Luisa Sonza. 
O youtuber usou as redes sociais, nesta segunda-fei-
ra (5), para desmentir os rumores. “Esse Instagram 
inventou do nada, que eu postei um teste de gravidez 
em meu Twitter”, escreveu. E continuou: Eu acordo 
cedo para passar raiva!”. Recentemente foi divulgada 
uma matéria sobre a vida financeira do comediante. 
A fake new dizia que o humorista tinha ido à falên-
cia. “Eu fiz uma piada em meu vídeo novo, aí olha 
o título da matéria que os caras fazem. [risos] Esse 
repórter tinha que escrever um drama”, ironizou.
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2/on. 3/ear — jet. 4/spot. 5/comum. 10/sonoplasta.

Em teste no Japão, carro voador
 levita no ar por quase um minuto

A realidade dos Jetsons, 
clássico desenho da década 
de 1960 que retratava uma 
família do futuro, está cada 
vez mais parecida com a 
nossa. Na segunda-feira (5), 
um carro elétrico voador 
flutuou no ar por quase um 
minuto no Japão.

O teste, realizado no les-
te de Tóquio, foi feito pela 
fabricante japonesa de ele-
trônicos NEC Corporation. 
O protótipo é menor que um 
carro comum e vem equipa-
do com quatro hélices. Em 
seu voo, o veículo chegou a 
pairar a três metros de altu-
ra. 

O objetivo da NEC Corpo-
ration é que o carro voador 
seja utilizado para fazer en-
tregas em voos não tripula-
dos. O próprio governo japo-
nês aposta na revolução, e 
prevê a implementação de 
carros que voam a partir de 
2023 para o transporte de 
mercadorias.

Já para deslocar pesso-
as, a expectativa do Japão é 
que a tecnologia esteja dis-
ponível por volta de 2030. 
Mais uma coisa para os Jet-
sons riscarem da lista – ao 
lado das câmaras de bron-
zeamento, das ligações por 
vídeo e das viagens para a 
lua.



 

 

ALBERTO ANTÔNIO CAPPELLARI, CPF 270.169.601-10, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT a Licença de 
Operação (LO) para área total de 375,53 ha, para atividade 
de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo pivô cen-
tral na Faz. Nova Prata, Zona Rural de Sinop/MT. NÃO FOI 
determinado EIA/RIMA.

CARLOS ROQUE NUNES, CPF: 143.938.080.53, torna 
público que requereu junto à SAMA/SORRISOMT as Licen-
ças Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para 
atividade de armazéns gerais (emissão de warrant), na Fa-
zenda Eduina Teresa, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI 
determinado EIA/RIMA.

 GILMAR MIORANZA, CPF 254.908.261-34, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO, para desenvolver atividade de Piscicultura em 
tanques escavados na Fazenda Santo Antônio I, zona rural 
do município de Colíder /MT. Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

 O Sr. Glacstone Caramori, inscrito no CPF sob o n° 
694.040.709-04 Proprietário da Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida, situada no Loteamento Teles Pires. Torna públi-
co que requereu perante a SAMA – Sorriso (Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso) a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade com as 
seguintes características: Município: Sorriso - MT; Bacia Hi-
drográfica: Amazônica; Curso d’água: Rio Teles Pires: Pivô 
Central; Área: 227,6 ha; não sendo necessário a elabora-
ção de EIA/RIMA;

 ADILES FÜHR, CPF 411.306.421-00, torna público que 
requereu à SAMA - Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Renovação de Licença de Operação (LO) 
e alteração de razão social, para atividade de Secagem e 
Armazenamento de Grãos, localizada no município de Sor-
riso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) oferece as seguintes vagas de emprego 
para esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista financeiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na 
função;
03 vagas para auxiliar de produção indus-
trial, com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino 
médio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
É preciso ter ensino médio completo e dispo-
nibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com 
curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 
- Jardim Botânico – em frente à igreja Todos 
os Santos e atende pelos telefones (66) 3511-
1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

Vagas de Emprego
1-Técnico em enfermagem, com COREN;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Segurança, masculino, 25 a 35 anos, com 
experiência;
4-Estoquista, com experiência;
5-Gerente de fazenda, com experiência, para o 
município de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experi-
ência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção veicu-
lar, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA 

E REABERTURA DE PRAZO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505, de 08 de Abril de 2019, torna público e para 
conhecimento de quem interessar possa, que a licitação Pregão Presencial 31/2019, tipo 
menor preço por item, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SVS) CONFORME PORTARIA Nº 
083/2018/GBSES E TERMO DE REFERÊNCIA”. Com data de abertura ocorrida no dia 
06/08/2019 às 08h, foi considerada “DESERTA”, em face de ausência total de 
participantes interessados. Assim, reabre-se o prazo para realização de novo certame, 
devendo ocorrer a Sessão Pública do Pregão no dia 20 de Agosto de 2019 às 08h, na 
sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e das 13hs às 17h, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo, 06 de Agosto de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO PMI nº 001/2019 

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, através do Presidente do Conselho 
Gestor do Programa de PPP/Peixoto de Azevedo, torna público para conhecimento dos 
interessados o Chamamento Público para Procedimento de Manifestação de Interesse – 
PMI para realização de estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e 
jurídica, bem como projetos que contenham nível de detalhamento suficiente para a 
composição do edital de contratação de parceria publico-privada ou outro modelo de 
concessão que seja economicamente viável para modernização, otimização, expansão, 
operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação publica no Município de 
Peixoto de Azevedo/MT, nos termos da Lei Municipal nº 1.031, 22 de março de 2019 e do 
Decreto Municipal nº 32, de 11 de abril de 2019. As manifestações de interesse deverão 
ser apresentadas em até 30 (Trinta) dias após a data de PUBLICAÇÃO do edital, 
endereçado ao Conselho Gestor do Programa de PPP/Peixoto de Azevedo, situado Rua 
Ministro César Cals, nº 226, Centro. O Edital completo poderá ser obtido pelos 
interessados junto a CGP/PPP, em meio digital, mediante entrega de um CD/DVD ou 
Pen-Drive, de segunda a sexta-feira, das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h ou por 
solicitação via e-mail no endereço licitação_peixotodeazevedo@hotmail.com. 
Peixoto de Azevedo/MT, 06 de Agosto de 2019. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALBERTO 
Presidente do CGP/PPP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 

 E NOVA DATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 040/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 

Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal 
nº 505/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital PREGÃO PRESENCIAL-SRP 
nº 040/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em edital, para seleção da melhor 
proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 EM ATENDIMENTOS AS 
NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”.  
Para acesso ao Edital Complementar 001/2019 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores informações no Setor de Licitações de 
segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em 
atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 08:00hs do dia 
21 de Agosto de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. 
Peixoto de Azevedo, 06 de Agosto de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER OS MUNICIPES QUE RECEBEM 
ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO., estando a sessão 
pública para o dia 21 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS,  na sala do Departamento 
de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 05 de Agosto de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2019 

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 27/08/2019 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO, a qual será 
regida pelas Leis 8.666/93 e 8.883/94. Maiores informações e cópia completa do Edital, 
poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura 
Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  
Juína-MT, 05 de Agosto de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo 
 JUÍNA-MT 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019
ABERTURA: 22 de agosto de 2019. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 22 de agosto às 08h15min. OBJETO: 
contratação de empresa de engenharia para construção de uma Unidade 
Básica de Saúde, UBS porte IV, a ser edificada na Rua Bahia, Lote 94-A3, 
Quadra 94-A. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, 
Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br
Campo Novo do Parecis-MT, 06 de agosto de 2019.

Tarcísio Nascimento da Silva
Secretário da Comissão de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 067/2019, destinado a 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição material de 
jazida (cascalho) para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei N° 8.666/93 e a 
Lei  Nº 10.520/02, teve como vencedora a  empresa: juntamente com a 
equipe de apoio, dando como proponentes vencedoras as empresas 
PIAZZA E PIAZZA LTDA, com o valor total de R$ 359.700,00 (trezentos e 
cinqüenta e nove mil e setecentos reais) e JOÃO  PATRÍCIO DO CARMO 
– ME com valor de R$ 1.175.000,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil 
reais). Campo Novo do Parecis - MT, 06 de agosto de 2019. 

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2019
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra para reforma do 
antigo prédio da CEII - Pequeno Aprendiz, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 23 de agosto de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
ser obtido no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/ 
licitacoes, ou pelo email licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone 
**65-3308.5400. Nova Mutum - MT, 06 de agosto de 2019.
Fabrício Luiz Gonçalves. Presidente da CPL

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DE IPIRANGA DO NORTE-MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte do 

Estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira, no uso de suas 

atribuições, torna público o vencedor do Pregão Presencial N.º 003/2019, 

referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 

empresa especializada (laboratório) para a execução de serviços de 

analises físico-químicas, microbiológicas e agrotóxicas em amostras de 

água”, a seguinte empresa: 1) R. Z. ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 01.035.644/0001-88, localizada 

na Travessa Professor Briene de Camargo, n.° 270, Bairro Quilombo, na 

Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.075-050, vencedora da presente 

licitação com o valor de global de R$ 36.592,00 (Trinta e Seis Mil, 

Quinhentos e Noventa e Dois Reais).

Ipiranga do Norte – MT, 06 de Agosto de 2019.

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019, 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE II EM 
SORRISO – MT, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”. A 
abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 11 
DE SETEMBRO DE 2019, na sede da Prefeitura Municipal, situada a 
Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O 
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019, TENDO COMO OBJETO: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VOLTADOS A ATENDER AS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM 
COMO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, 
AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL DE ESPECIALIZADO - AME E A 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME TERMO 
DE REFERÊRNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES”, CONFORME A SEGUIR, VENCEDORA: ADRIANA 
CRISTI FRANCISCO GONÇALVES 14570378900, CNPJ Nº 
26.500.657/0001-01, ITEM VENCEDORA - 802639 R$ 15.000,00 - 
VALOR TOTAL R$ 180.000,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira
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Jogadores do Cruzeiro lamentam eliminação para o River Plate na Libertadores 

Cruzeiro: política, finanças e fase
de medalhões corroboram para momento
DA REPORTAGEM

Mais de três anos de tra-
balho, e o técnico Mano Me-
nezes vive seu pior momento 
no Cruzeiro. Colocou o car-
go à disposição, mas recebeu 
um voto de confiança da di-
retoria. O trabalho não vem 
surtindo efeito. Porém, a fase 
não é apenas explicada pelo 
insucesso recente do treina-
dor. A queda de rendimento 
de medalhões, a conturbada 
política cruzeirense e as fi-
nanças do clube acabam in-
fluenciando o time dentro de 
campo, que está na zona do 
rebaixamento do Brasileiro, 
não vence há 10 rodadas e 
não marca gol há sete jogos.

Mano vem atuando, 
basicamente, com o mesmo 
estilo de jogo do seu traba-
lho no Cruzeiro, marcado 
pela tática defensiva e em 
busca do contra-ataque. Ora 
com um centroavante, ora (e 
somente a partir do fim da 
Copa América) com um falso 
9. Tentou mexer com as pe-
ças do time, mas com pouco 
resultado. Em oito jogos após 
o torneio das seleções sul-
-americanas, e duas semanas 
de intertemporada, a equipe 
teve apenas uma vitória. São 
três derrotas e quatro empa-
tes. Eliminação nas oitavas 
de final da Libertadores e 
presença na zona do rebai-
xamento do Brasileiro. Pesa 
a favor de Mano, apenas, a 
classificação às semifinais da 
Copa do Brasil.

Os números do trei-
nador não são nada bons no 
momento. Maior jejum de 
gols da história do clube: sete 

partidas. Uma vitória nos úl-
timos 17 jogos. E 10 rodadas 
seguidas de Brasileiro sem 
vitória. Mas não é só ele.

Entre maio e a última 
semana, Mano viu cinco pe-
ças que faziam parte do seu 
grupo deixarem o clube. Rafi-
nha rescindiu com o Cruzei-
ro e acertou com o Coritiba. 
Com a necessidade de fazer 
caixa, por causa de salários 
atrasados, o clube negociou 
ainda o zagueiro Murilo e o 
atacante Raniel. Não renovou 
o empréstimo do volante Lu-
cas Silva. E, por último, não 
conseguiu demover Romero 
de voltar à Argentina, per-
dendo seu jogador mais poli-
valente. A saída do argentino 
também ajudou a reforçar as 
finanças cruzeirenses.

Principalmente por 
causa do momento finan-
ceiro, o clube não trouxe 
reposições de fora para os 
setores desfalcados. Apostou 
a recomposição com peças 
das categorias de base, como 
os zagueiros Cacá e Edu, os 
volantes Éderson, Adriano e 
Rômulo, os meias Jadsom e 
Maurício, e os atacantes Vi-
nícius Popó e Weliton.

MEDALHÕES
Sem as peças de repo-

sição no banco, o Cruzeiro 
também viu medalhões caí-
rem de produção ou ficarem 
fora do time neste momento 
delicado. Estiveram ausentes 
o lateral Edilson, com uma 
lesão na panturrilha direita, 
e o meia Rodriguinho, que 
teve de realizar uma cirur-
gia na região lombar. Menos 
duas peças para Mano, que, 

ALÉM DE MANO! | Com pior jejum de gols da história do clube, Raposa está no Z-4 do Brasileiro
Foto: EFE

Edenilson é o responsável pela intensidade no Inter 
Daniel Alves beija o símbolo do São Paulo 

Foto: RicaRdo duaRtE

Foto: REpRodução/twittER

PROTAGONISTAS DO LÍDER

Sánchez e Soteldo participam de
mais de 80% dos gols após pausa

SÃO PAULO

Quando Daniel Alves vai estrear?

INTENSIDADE E IMPOSIÇÃO

Edenílson ganha 
papel vital para
estratégia do Inter 
no Mineirão

Foto: divulgação

Uruguaio e venezuelano crescem de produção depois da Copa América 

DA REPORTAGEM

“A força do elenco do 
Santos é o conjunto, não o 
talento individual”. Você já 
deve ter ouvido essa frase 
em algum lugar em referên-
cia ao time comandado pelo 
técnico Jorge Sampaoli, que 
lidera o Campeonato Brasi-
leiro com quatro pontos de 
vantagem para o Palmeiras, o 
segundo colocado.

A frase tem sua parcela 
de razão, mas é bem fácil en-
contrar peças fundamentais 
para Sampaoli, principal-
mente após a pausa do Bra-
sileirão. O Santos venceu os 
quatro jogos, contra Bahia (1 
a 0), Botafogo (1 a 0), Avaí (3 
a 1) e Goiás (6 a 1), e marcou 
11 gols. Em nove deles, houve 
a participação de Carlos Sán-
chez, de Soteldo ou dos dois.

Depois da Copa Améri-
ca, Sánchez e Soteldo assu-
miram o papel de protago-
nistas do Peixe e estiveram 
envolvidos em 81,8% dos gols 
feitos pelo time. Nos últimos 
dois jogos, inclusive, Soteldo 
deu duas assistências para 
Sánchez marcar belos gols. 
Relembre todas as participa-
ções em gols da dupla após a 
Copa América:

- Bahia 0 x 1 Santos: 
Carlos Sánchez: sofreu o pê-
nalti e marcou o gol da vitó-
ria;

- Santos 3 x 1 Avaí: So-

DA REPORTAGEM

Daniel Alves desembar-
cou em São Paulo na última 
segunda-feira, recepcionado 
por centenas de torcedores 
do Tricolor no aeroporto de 
Congonhas, e foi direto para 
um hotel da capital paulis-
ta. Lá, o lateral-direito de 36 
anos descansou ao lado da 
família e somente nesta terça 
(6) realizou exames médicos.

Depois da bateria de 
exames, o reforço do São 
Paulo conheceu o restante 
do elenco e fez um trabalho 
interno na academia, dando 
início à preparação física. 

DA REPORTAGEM

O Inter guardou forças 
e preservou titulares para 
fazer um jogo de imposi-
ção contra o Cruzeiro nesta 
quarta-feira, às 20h30, no 
Mineirão, para largar com 
vantagem na semifinal da 
Copa do Brasil. A estratégia 
passa diretamente pela in-
tensidade de Edenílson. In-
cansável o volante terá mais 
do que nunca a missão de 
comandar o meio-campo 
colorado na ausência de 
D’Alessandro, suspenso.

E o fará com creden-
ciais de sobra. Peça-chave 
para fazer a equipe de Odair 
Hellmann funcionar, o ca-
misa 8 já ganhou status de 
“ídolo” no clube, a ponto de 
receber valorização salarial, 
com um novo contrato re-
centemente, após ser alvo 
de duas propostas do Al-
-Hilal, da Arábia Saudita. E 
chegou até a entrar no radar 
da Seleção.

Edenílson pisará o 
gramado do Mineirão com 
moral de sobra. No último 
domingo, ele jogou pouco 
mais de 10 minutos na der-
rota por 2 a 1 para o Flumi-
nense. E mesmo assim foi 
destaque, ao marcar o gol de 
honra colorado no Maraca-

nã.
Na última quarta, Clé-

ber Xavier, auxiliar de Tite, 
foi ao Beira-Rio para ver o 
desempenho do volante de 
perto na vitória por 2 a 0 so-
bre o Nacional, pela Liber-
tadores. Edenílson encarou 
a presença de seu velho co-
nhecido dos tempos de Co-
rinthians com naturalidade. 
“Todo jogador em clube 
grande é observado. Meu 
foco é totalmente no Inter, 
em fazer boas partidas e aju-
dar o grupo. O resto é con-
sequência”, diz o camisa 8.

O holofote recente é 
“consequência”. Mas os nú-
meros ajudam a entender 
a influência do volante no 
sucesso – ou não – do Inter 
em 2019. O aproveitamento 
da equipe com Edenílson é 
de 68,7%. E despenca para 
53,3% em sua ausência.

No Mineirão, o Inter 
pretende emular o espírito 
e o estilo de jogo agressi-
vo que costuma adotar no 
Beira-Rio para se impor ao 
Cruzeiro. Edenílson terá pa-
pel vital para essa estratégia, 
especialmente pela ausência 
de D’Alessandro, suspen-
so, e pela indefinição sobre 
Rodrigo Lindoso, ainda em 
recuperação de entorse no 
tornozelo esquerdo.

teldo: uma assistência (para 
Sánchez); Sánchez: um gol e 
participação na jogada do gol 
de Derlis González;

- Santos 6 x 1 Goiás: 
Sánchez: um gol, duas assis-
tências e participação no gol 
de Gustavo Henrique; Sotel-
do: dois gols, uma assistência 
(para Sánchez) e participação 
no gol de Gustavo Henrique.

pelo menos na direita, teve a 
grata surpresa de Orejuela.

Em campo, o treinador 
vê o atacante Fred, artilhei-
ro da equipe na temporada 
com 16 gols, conviver com 
um jejum que já chega há 15 
partidas. Sem o homem-gol 
em boa fase, Mano testou o 
esquema com falso 9, que só 
deu certo na vitória por 3 a 
0 sobre o Atlético-MG. Com 
problemas físicos, Thiago 
Neves e Robinho também 
passaram a ter mais cuidados 
nas últimas semanas e serem 
utilizados com precaução 
pelo treinador. Robinho, in-
clusive, chegou a falar, sema-
na passada, que não treinava 
há duas semanas por causa 
do incômodo na panturrilha 
esquerda.

POLÍTICA
Durante a Copa Amé-

rica, Mano Menezes admitiu 
que a crise política e admi-
nistrativa vivenciada pelo 
clube influenciava também 
a parte esportiva. A direção 
vem dividindo as atenções 
do futebol com a investi-
gação realizada pela Polícia 
Civil, que apura irregulari-
dades no clube mineiro, e o 
afastamento, pela Justiça, do 
vice-presidente de futebol 
Itair Machado, que continua 
frequentando dependências 
e bastidores do clube.

Há também a política 
interna conturbada. O clube 
viu a eleição dos conselhei-
ros, de dezembro de 2017, 
ser suspensa pela Justiça, 
e uma reorganização es-
trutural, após as denúncias 
apresentadas, com saídas de 

profissionais de cargos mais 
destacados. Em um ambien-
te que não é o ideal, as situ-
ações acabam por atingir, de 
forma ou de outra, a parte 

esportiva do clube. Nesta 
quarta-feira, contra o Inter-
nacional, pelo jogo de ida da 
semifinal da Copa do Brasil, 
o time tentará responder e 

voltar a mostrar o porquê de 
ter sido campeão mineiro in-
victo e ter a segunda melhor 
campanha da fase de grupos 
da Libertadores.

Também houve ontem uma 
conversa com o técnico Cuca 
e outros membros da co-
missão técnica. Em pauta, a 
preparação para a estreia do 
lateral-direito.

O São Paulo ainda não 
trabalha com qualquer data, 
mas quer ouvir do jogador, 
com os resultados dos exa-
mes em mãos, as condições 
em que ele está depois das fé-
rias. Campeão da Copa Amé-
rica com a seleção brasileira 
em julho, Daniel Alves estava 
em férias e ficou até a última 
segunda-feira no Nordeste. 
Portanto, vai precisar de uma 
pré-temporada.

A única partida em que 
Soteldo ou Sánchez não par-
ticiparam diretamente de 
um gol após a pausa foi na 
vitória por 1 a 0 sobre o Bota-
fogo, quando Marinho fez o 
gol com assistência de Victor 
Ferraz. Eles também não es-
tiveram envolvidos no gol de 
Felipe Jonatan contra o Avaí.

Sánchez, inclusive, é o 

artilheiro do Santos na tem-
porada, com 12 gols. O meia 
também deu cinco assistên-
cias. Soteldo, por sua vez, 
marcou seis gols e deu seis 
assistências. O uruguaio e o 
venezuelano serão titulares 
no clássico contra o São Pau-
lo, no sábado, às 16h, no Mo-
rumbi, válido pela 14ª rodada 
do Brasileirão.
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Elefanta asiática tem cerca de 52 anos e mora em celeiro cercado no Parque Safari em Rancagua 

Santuário faz campanha para trazer
a última elefanta de circo do Chile
DA REPORTAGEM

O Santuário de Elefantes 
Brasil (SEB) começou uma 
campanha para trazer a ele-
fanta Ramba, que vive atual-
mente no Chile, para morar 
no santuário, localizado em 
Chapada dos Guimarães. A 
elefanta asiática, de cerca de 
52 anos, terá um novo lar no 
Brasil. O Instituto Brasilei-
ro de Meio Ambiente e Re-
cursos Renováveis (Ibama) 
aprovou a licença e autori-
zou o processo de transporte 
de Ramba para Mato Grosso.

Quando chegar ao santuá-
rio, Ramba terá a companhia 
de outras duas elefantas: 
Maia e Rana. A primeira mo-
radora, Guida, morreu em 
junho deste ano. A campa-
nha é feita por doações pela 
internet. De acordo com o 
SEB, Ramba foi confiscada 
do circo ‘Los Tachuelas’, em 
1997, pelo Serviço Agrícola 
e Pecuário do Chile (SAG), 
com questões relacionadas a 
abusos, maus-tratos e posse 
ilegal de animais.

Uma pequena ONG chi-
lena, denominada Ecopolis, 
iniciou uma campanha para 
que Ramba fosse removida 
do circo, onde continuou a 
ter uma vida abusiva e soli-

tária, e fosse realocada em 
um local onde seria bem 
cuidada. Em 2012, a ONG 
recebeu a permissão para re-
mover Ramba do circo. Eles 
entraram em contato com 
o Parque Safari em Ranca-
gua – um parque safári local 
– para saber se eles estavam 
dispostos a ajudar.

A relocação foi coordenada 
por Scott e Katherine Blais, 
atuais diretores do Santuário 
dos Elefantes Brasil. O par-
que aceitou, e foi construído 
um pequeno celeiro cerca-
do, com um lago e árvores 
de salgueiro, utilizados para 
enriquecimento ambiental, 
formando uma ilha.

Ramba é conhecida como 
a última elefanta de circo 
no Chile, apesar de sua vida 
circense ter começado na Ar-
gentina, em 1980. A elefanta 
viveu a típica vida de um ele-
fante de circo: intermináveis 
dias de viagem, transportada 
por um caminhão, presa a 
correntes e vivendo em pro-
cesso de domesticação. Tudo 
para que ela pudesse entreter 
a multidão com truques.

Segundo o santuário, atu-
almente, além de sofrer 
com os invernos rigorosos 
no Chile, é uma elefanta so-
litária, possui abcessos re-

CHAPADA | Quando chegar ao santuário, Ramba terá a companhia de outras duas elefantas: Maia e Rana
Foto: SEB
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CUIABÁ

Ladrões explodem agência e
três suspeitos são presos

DADOS

MT: 95% do 
desmatamento é 
ilegal, segundo ICV

L.R.VERDE

Corpo carbonizado
é encontrado às 
margens da BR-163

Ladrões explodiram agência em Cuiabá e 3 suspeitos foram 
presos

A suspeita é que o corpo seja de um morador da rua

Em 2018, foram registrados quase mil km² de 
desmatamento no estado 

DA REPORTAGEM

G1-MT

Ladrões explodiram 
uma agência da Caixa Eco-
nômica Federal na madru-
gada desta terça-feira (6) no 
bairro Morada do Ouro, em 
Cuiabá. Os policiais cerca-
ram a agência e dois suspei-
tos foram presos. Ninguém 
ficou ferido e a polícia apura 
se algum dinheiro foi levado.

É a segunda invasão ao 
banco em menos de duas 
semanas na capital. Na se-
mana passada outra agência, 
também da Caixa, foi alvo 
de ataque de assaltantes no 
Bairro Boa Esperança, perto 
da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT).

No ataque desta ma-
drugada, a Polícia Militar 

DA REPORTAGEM

De acordo com dados 
divulgados pelo Instituto 
Centro Vida, Mato Grosso 
registrou, em 2018, quase 
mil km² de desmatamento 
do bioma Cerrado. Ainda 
segundo o ICV, 95% do des-
mate é ilegal. Mato Grosso 
responde por 15% do desma-
tamento do Cerrado, ocu-
pando a terceira colocação 
no país. De acordo com a 
análise das características 
do desmatamento realizada 
pelo ICV, cerca de um ter-
ço de todo desmatamento 

DA REPORTAGEM

Um corpo carbonizado 
foi encontrado em uma vala 
às margens da BR-163 em Lu-
cas do Rio Verde na segunda-
-feira (5). 

A vítima, segundo a Po-
lícia Civil, ainda não havia 
sido identificada. A suspeita é 
que o corpo seja de um mora-

dor da rua. O corpo foi enca-
minhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) para exames.

Segundo a polícia, pe-
daços de madeira e tijolos 
com sangue foram encontra-
dos do outro lado da rodovia. 
Os indícios levam a crer que 
a vítima tenha sido agredida 
antes de ser queimada. O cri-
me é investigado.

fazia uma ronda na região e 
escutou o barulho. Ladrões 
invadiram a unidade, colo-
caram explosivos e destruí-
ram os terminais para pegar 
o dinheiro. 

Dois homens foram 
flagrados na agência e abor-
dados. De acordo com a PM, 
eles confessaram o crime. 
Um outro homem também 
foi detido, mas ainda não há 
certeza se ele estaria envol-
vido na explosão. A PM ain-
da faz buscas na região para 
encontrar outro ladrão que 
fugiu em um carro. A área 
foi isolada e uma equipe da 
Polícia Federal foi ao local.

A polícia não informou 
se o assaltante que fugiu con-
seguiu levar algum dinheiro. 
Dos três que foram presos, 
dois eram monitorados por 

CORPO NA BR-163...
Um corpo carbonizado foi 

encontrado em uma vala às mar-
gens da BR-163 em Lucas do Rio 
Verde. A vítima, segundo a Polícia 
Civil, ainda não havia sido iden-
tificada. A suspeita é que o corpo 
seja de um morador da rua. O cor-
po foi encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) para exames. 
Segundo a polícia, pedaços de 
madeira e tijolos com sangue fo-
ram encontrados do outro lado da 
rodovia. Os indícios levam a crer 
que a vítima tenha sido agredida 
antes de ser queimada. O crime é 
investigado.

CIRURGIAS EM SINOP...
A Prefeitura de Sinop, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, vem 
realizando o processo de cirurgias 
eletivas para os pacientes regula-
dos. Os procedimentos estão ocor-
rendo em hospitais particulares e 
custeados pelo município. A peque-
na Julia Cristina Martins Loiko, de 11 
anos, foi uma das contempladas pela 
ação. Ela passou pelo procedimento 
para a retirada das amígdalas e ade-
nóide. De acordo com a mãe, Gisele 
Luzia Martins Florinda, a luta para 
conseguir esse procedimento pelo 
SUS iniciou quando a menina ainda 
tinha 7 anos.

CAMPOTAMENTO 
EM RODOVIA...
Um capotamento foi registrado na BR-299, em 
Itiquira (MT). Dentro do veículo oficial estavam 
cinco professores da rede municipal de ensino, 
que seguiam para a escola São João Batista, lo-
calizada na região rural de Itiquira. Uma pro-
fessora era quem dirigia o carro da Prefeitura 
Municipal de Itiquira. Ela teria perdido o con-
trole do veículo por causa de um buraco, saído 
da pista e caído em uma vala. Um caminhoneiro 
foi o primeiro a prestar socorros às vítimas. Na 
sequência, um dos professores conseguiu si-
nal de telefonia e ligou pedindo o resgate. Uma 
equipe do Hospital Municipal Osnir Bortolini foi 
ao local e socorreu as vítimas, que, na maioria, 
sofreram escoriações leves. 

divulgação

tornozeleira eletrônica. Des-
ses, um estava com o equi-
pamento desligado há dois 
anos e outro com a tornoze-

leira rompida. Uma barra de 
ferro foi apreendida no local 
e teria sido usada para abrir 
os caixas eletrônicos.

no cerrado mato-grossense 
ocorreu em imóveis rurais 
cadastrados.

Além do alto índice de 
ilegalidade, a análise reali-
zada pelo ICV mostra que 
as áreas de desmatamen-
to com mais de 50 hectares 
respondem por 71% do total. 
Se comparado a 2017, o estu-
do aponta uma tendência de 
aumento das grandes der-
rubadas. Foram 10% a mais 
de ocorrências em grandes 
áreas.

O cruzamento com os 
dados do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR) mostra uma 

predominância do desmata-
mento em imóveis rurais ca-
dastrados, quase 63%, sendo 
que mais da metade ocorreu 
em grandes imóveis, com 
mais de 1,5 mil hectares.

Os projetos de assenta-
mentos da reforma agrária 
concentraram 12% do total 
desmatado. Nas áreas prote-
gidas, que englobam unida-

des de conservação e terras 
indígenas, 2%.

O estudo também 
aponta para uma tendência 
de concentração nas regiões 
do Araguaia e no Centro-sul 
do estado. Metade do Cerra-
do que desapareceu em 2018 
estava concentrada em 15 
municípios, sendo Parana-
tinga o primeiro do ranking.

correntes na pata dianteira 
e tem comprometimento 
renal e hepático, necessitan-
do de dieta e suplementação 
adequados. Por causa da lo-
calização do Parque Safári 
ser atrás da Cordilheira dos 
Andes, a elefanta terá que 
ser transportada por avião 
em uma caixa própria para 
o animal. A caixa será colo-
cada no habitat dela, para 
que Ramba se acostume a 
entrar e ficar dentro dela 
confortavelmente. Durante 
esse processo, são oferecidos 
alimentos dentro da caixa, e 
o elefante pode entrar e sair 
dela sempre que desejar.

O tempo desse processo 
dependerá unicamente de 
Ramba – com Maia e Guida, 
por exemplo, foram apenas 
3 dias. Mas cada elefante é 
único e respeitamos o tempo 
de cada um. No dia da via-
gem, a caixa será içada por 
um guindaste, colocada em 
uma carreta de transporte 
e levada por terra por cerca 
de 97 km até o aeroporto de 
Santiago, para embarcar no 
voo rumo ao Brasil. Em solo 
brasileiro, Ramba seguirá 
em um caminhão até o SEB, 
no Rio da Casca – Chapada 
dos Guimarães, sempre es-
coltada.
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Prêmios variam de R$ 500 a R$ 10 mil pela Nota MT 

Mais de 45 mil consumidores
concorrem no primeiro sorteio
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O primeiro sorteio men-
sal da Nota MT vai contar 
com a participação de 45,7 
mil cidadãos mato-gros-
senses. Eles vão concorrer 
a mil prêmios de R$ 500 e 
cinco de R$ 10 mil, que se-
rão sorteados nesta quinta-
-feira (8). Os valores serão 
pagos em dinheiro, a serem 
depositados na conta ban-
cária do ganhador.

De acordo com a Secre-
taria de Fazenda (Sefaz), 
desde o dia 17 junho – data 
do lançamento do Progra-
ma Nota MT – até o dia 
31 de julho foram gerados 
424.675 bilhetes eletrôni-
cos, válidos para o primeiro 
sorteio mensal. Para confe-
rir os bilhetes, os partici-
pantes devem acessar o site 
ou aplicativo da Nota MT.

Os bilhetes correspon-
dem às compras realizadas, 
no período de 17 de junho a 
31 de julho, em que o CPF 
do consumidor foi inseri-
do na nota fiscal. Cada nota 
fiscal gera dois bilhetes, um 
para o sorteio mensal e ou-
tro para o sorteio especial, 
independente do valor da 
compra. Essa metodolo-
gia aumenta a chances dos 
participantes, que podem 
ganhar em um mesmo sor-
teio mais de um prêmio. O 
primeiro sorteio especial 
será realizado no dia 19 de 
setembro e vai distribuir 
cinco prêmios de R$ 50 
mil. Para concorrer aos prê-
mios, além de pedir o CPF 
na nota fiscal é preciso fa-
zer o cadastro no Programa 
Nota MT. O cadastramento 
é fundamental para garan-

NOTA MT | Participantes podem consultar os bilhetes válidos para o sorteio no site ou aplicativo
Foto: SeFaz/Mt 

tir a participação do consu-
midor em todos os sorteios 
e receber a premiação.

Quem não se cadastrou a 
tempo, ainda pode fazer o 
cadastro, pelo site ou apli-
cativo, e ter a oportunida-
de de participar dos outros 
sorteios mensais e, tam-
bém, dos especiais. Os sor-
teios serão realizados com 
base na extração da Loteria 
Federal. Confira aqui as da-
tas dos próximos sorteios 
da Nota MT.

NOTA MT
O Programa Nota MT visa 

estimular os consumidores 
de Mato Grosso a solici-
tarem o CPF na nota fiscal 
no momento da compra. 
É uma ação que estimula o 
exercício da cidadania fis-
cal, incentiva a emissão de 
documentos fiscais e com-
bate à sonegação.

A Nota MT tem, ainda, 
um viés social. Ao se cadas-
trar, o consumidor escolhe 
uma entidade filantrópica 
para ajudar financeiramen-
te. Caso ele seja contem-
plado em um dos sorteios, 
20% do valor do prêmio 
será destinado a entidade 
indicada. Até o dia 31 de 
julho haviam 85 entidades 
cadastradas, da capital e do 
interior.

Semelhante aos progra-
mas existentes em vários 
Estados, a Nota MT permi-
te que o cidadão acumule 
bilhetes para participar de 
sorteios, com prêmios de 
até R$ 50 mil. Realizados de 
forma eletrônica, com base 
na extração da Loteria Fe-
deral, os sorteios possuem 
duas categorias: mensais e 
especiais.


